
ALLEEN BIJ SLIGRO ALKMAAR!

SPELREGELS 
SPAARACTIE
In de periode van 20 juni t/m 27 augustus 2022 ontvang je bij 
iedere besteding van €100,- (excl. BTW, tabak en emballage) in 
onze zelfbedieningsvestiging een plak-voor-cadeaus spaarzegel. 

• Tegen inlevering van een spaarkaart kun je op basis van 
het aantal door jou gespaarde zegels een exclusief cadeau 
kiezen uit een van de categorieën brons, zilver of goud:

 - Spaarkaart met minimaal 3 zegels: kies uit categorie brons.
 - Spaarkaart met minimaal 6 zegels: kies uit categorie zilver. 
 - Spaarkaart met minimaal 9 zegels: kies uit categorie goud.
• De spaarkaarten kunnen verzilverd worden  

van 27 augustus t/m 24 september 2022.
• Deze spaaractie is alleen geldig in zelfbedieningsvestiging  

Sligro Alkmaar.
• Bijplakken van Sligro bonuszegels of andere zegels is  

niet toegestaan.
• Spaarkaart(en) kun je inleveren bij de kassa.
• Totaal zijn er 1000 cadeaus beschikbaar, op is op.
• Tijdens de spaarperiode kan je de kaarten niet verzilveren en 

tijdens de verzilveringsperiode ontvang je geen spaarzegels.
• Bij inlevering van 1 spaarkaart ontvang je 1 prijs.
• Indien het gekozen artikel niet voorradig is, biedt Sligro een 

passend alternatief.

De volledige actie voorwaarden vind je op sligro.nl/alkmaar

Kijk voor meer info op
sligro.nl/alkmaar 

Openingstijden
Maandag  8:30 - 17:00
Dinsdag  8:30 - 17:00
Woensdag 8:30 - 17:00
Donderdag 8:30 - 20:00
Vrijdag  8:30 - 17:00
Zaterdag  8:30 - 17:00
Zondag  gesloten

Contactgegevens
Sligro Alkmaar
Laanenderweg 9
1812 PW Alkmaar

tel: (072) 540 20 14

Spaar tijdens 
de verbouwing 
voor exclusieve 
cadeaus!

PLAK VOOR 
CADEAUS

GA JIJ VOOR BRONS, 
ZILVER OF GOUD?

SPAARKAART
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HOE MEER GESPAARDE ZEGELS,
HOE MOOIER DE CADEAUS!

Spaarperiode
20 juni t/m 27 augustus 2022 

De actie voorwaarden vind je op 
sligro.nl/alkmaar 

1
OOK TIJDENS DE 
VERBOUWING
KUN JE OP ONS

BOUWEN
KOM SPAREN!

Spaarperiode
20 juni t/m 27 augustus 2022

Verzilveringsperiode 
27 augustus t/m 24 september 2022



CATEGORIE BRONS

A. Slimresto Impériale glazen 
Deze elegante wijnglazen mogen niet gemist worden. Door het 
prachtige, heldere glas met hoge kwaliteit wordt de kleur van de wijn 
extra versterkt. Deze glazen zijn klassiek, tijdloos en uniek. Ook zijn ze 
zo gevormd dat er altijd precies voldoende zuurstof bij de wijnen 
komt en de wijn op zijn best kan worden gedronken. Voor iedere 
gelegenheid dus!

B. Laguiole style de vie (set van 6) 
De zesdelige steakmessen-set van Laguiole style de vie is gemaakt 
van roestvrijstaal en uitermate geschikt voor het snijden van een stuk 
vlees of andere gerechten. Deze messen worden geleverd in een 
houten blok van Laguiole style de vie met een luxueuze uitstraling.

C. Bowls and Dishes Serveerplank beukenhout 49 cm
Deze prachtige borrelplank van beukenhout geeft een etentje, lunch 
of borrel nét dat beetje extra. Serveer hier de mooiste hapjes op uit, in 
jouw bedrijf of gewoon lekker thuis!

D. The Good Food Factory koekenpan
Met deze koekenpan van The Good Food Factory zet je in mum van tijd 
lekkere gerechten op tafel. Deze pan is multifunctioneel en geschikt 
voor verschillende gerechten.

CADEAUS SPAARACTIE

A. B.

C.

CATEGORIE ZILVER

E. Combekk koekenpan RVS
De koekenpannen van Combekk zijn gemaakt van gerecycled roest-
vrijstaal en erg fijn voor het grillen van groenten of het bereiden van 
een mooi stuk vlees. Deze handige koekenpan is geschikt voor elke 
warmtebron en kan daarnaast ook nog gebruikt worden in de oven.

F. Prima Donna Friteuse 3,5 L
De friteuse van Prima Donna heeft een inhoud van 3,5 liter en is 
voorzien van een roestvrijstalen zwarte behuizing. De friteuse heeft 
een vermogen van 2000 watt en dus uitermate geschikt voor het 
frituren van jouw gerechten.

G. Schott Zwiesel gin tonic glas
Het gin tonic glas van de Schott Zwiesel Bar Special serie is perfect 
voor professioneel gebruik. De bolvorm biedt ruimte voor creatieve 
variaties. Dus heb je een mooie gin tonic op je menukaart staan? Of 
drink je graag een gin tonic in het weekend? Dan zijn deze glazen 
echt iets voor jou! 

H. Prima Donna Bakplaat XXL
Deze extra grote bakplaat met een bakoppervlakte van 90x23 cm 
maakt gourmetten en bakken met het groter gezelschap nóg leuker!

H.

F.E.

G.

CATEGORIE GOUD

I. The Good Food Factory Braadpan
Deze braadpan is een pan voor het braden of stoven van heerlijke 
gerechten. De bodem is dik en de warmte wordt gelijkmatig verdeeld 
zodat het vlees rustig en gelijkmatig kan braden of stoven. De braadpan 
heeft een diameter van 24 cm en is er in kleur rood of zwart.

J. Vitello sloof of schort van leer
Deze ambachtelijke sloven en schorten van Vitello zijn gemaakt van 
echt leer en speciaal ontworpen om jou te beschermen tijdens het 
koken of barbecueën. 

K. Diamant Sabatier Riyouri (vanaf 9 zegels per mes)
De allround messen van Diamant Sabatier zijn gemaakt voor diverse 
momenten. Kies een van deze professionele messen en wordt een 
prof in eigen keuken.
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